
पैसा फिरे गोल गोल! 

पैसा काय असतो आणि आपि 
तो कसा वापरतो 

मेल्ववन आणि गगवडा बगगर 



पैसा फिरे गोल गोल! 

पैसा काय असतो आणि आपि 
तो कसा वापरतो 



आज मॅक्सचा वाढदिवस आहे. 
त्याच्या जॅकमामाने त्याला एक डॉलरची  
नोट दिली.  



मॅक्स खेळण्याच्या िकुानात गेला. 
त्याने िुग्यासाठी डॉलरची नोट दिली.  

खेळण्याच्या िकुानाची मालकीि बेकरीत 
गेली. ततथे ततने केकसाठी डॉलरची नोट   
         दिली.  

बेकरीचा मालक जॅकच्या पपझ्झाच्या 
िकुानात गेला. त्याने पपझ्झासाठी डॉलरची 
नोट                          दिली.  

पैसा गोल गोल फिरला. 
जॅककडून, मॅक्सकड,े खेळण्याच्या 
िकुानाच्या मालकाकड,े बेकरीच्या 
मालकाकड,े परत जॅककड.े 
िुगा, केक, पपझ्झा. आपि आपवयाला 
हव्या असलेवया 
 
 
वस्तू पैसे िेऊन खरेिी         करतो. 



प्राचीन काळी पैसा नव्हता. लोक 
गरजेच्या वस्तू स्वत: पपकवत फकिं वा 
बनवत. मग गचत्र बिलू लागले. 
लोक पवशिष्ट प्रकारचेच काम करू 
लागले. काही जि िेती, काही शिकार, 
काही कापड तनशमगती तर काही लाकूड   
     तोडिी करू लागले. ,  

या लोकािंना इतर वस्तुिंची गरज भासू 
लागली. म्हिून, त्यािंनी िेव-घेव पद्धत 
सुरू केली. जसे, कापडाच्या बिवयात 
बटाटे, मािंसाच्या बिवयात मासे, 
कातड्याच्या बिवयात जळि.   



परिंतु िेव-घेव पद्धत ल्क्लष्ट होती. समजा, 
िेतकऱ्याला कोट हवा आहे. पविकराला 
गाय हवी आहे. ितेकरी म्हिे, “गाय 
कोटापेक्षा मौवयवान आहे. मग कोटच्या 
बिवयात गाय किी द्यायची?” काही 
लोकािंनी िक्कल लढवली. त ेम्हिाले, 
“शििंपवयािंची िेवघेव केली तर! शििंपले 
सगळयािंना आवडतात. त ेफकिं मती असतात 
आणि सहजासहजी शमळतही नाहीत.” 

कवड्या 

लोक शििंपले जमवू लागले. त े 
गरजेची वस्तू शमळवण्यासाठी 
शििंपले िेऊ लागले.  

जे दिले की गरजेची वस्तू शमळत,े त्याला 
चलन (पैसा) म्हितात. सुरुवातीला पैसा 
म्हिून शि िंपले वापरले  
जाऊ लागले.  

शििंपवयािंच ेिागगने 



आता िेतकरी शििंपले िेऊन कोट घेऊ 
लागला. तो पविकराला कोटासाठी 
तीन शििंपले िेऊ लागला. पविकर 
शििंपले िेऊन गाय शमळवू लागला. तो 
िेतकऱ्याला गायीसाठी िहा शििंपले 
िेऊ लागला.  
प्राचीन चीनी लोक शििंपले पैसा 
म्हिून वापरत. पि काही लोक इतर 
वस्तू वापरत.  

अमेररकी मूळ तनवासी लोक मोती वापरत.  

 

मोत्यािंचा  
पट्टा 
 आफिकी लोक मीठाचे खड ेवापरत.  

मेल्क्सकन लोक बबया वापरत.  

 
  

याप बेटावरील लोक िगडाचे पविाल कड े
वापरत.  

. 

सािंताकू्रझ बेटावरील लोक लाल पीस 
वापरत.  

मीठाच े 
कड े

कोको बबया 



लोक पैसा म्हिून धातुचा वापरही 
करत. धातु पवपवध आकारात आणि 
रुपात आढळतात.  
 

 

 

मेल्क्सकोतील  
कुऱ्हाडीसारखे नािे 

 प्राचीन 
चीनमधील 
कािंस्य  
धातुच े 
िावड्या 
सारखे 
नािे 

फकिं वा चाकू 
सारखे 
नािे 

इ.स. सन पवूग  
ततसऱ्या ितकात 

धातुच्या नाण्यािंचे काही िायिे होत.े ती 
दटकाऊ होती. त्यािंना कोित्याही 
आकारात घडवता येत होत.े नािे 
ल्जतके मोठे, तततकीच त्याची फकिं मत 
जास्त होती. प्रत्येकाला सोने आणि 
चािंिी यािंचा हव्यास होता. हे धातू 
िमुीळ होत.े त्यामुळे त्यािंची फकिं मतही 
जास्त होती.  

इल्जप्तमधील शभत्तीगचत्र. फकिं मती धातू प्रमाि 
वजनािी तोलत आहेत. 

इ.स. सन पवूग  
सहाव्या ितकात 



नािी प्रथमत: शलडडया नावाच्या 
िेिात बनली. आज शलडडयाला 
आपि तुकग स्थान म्हितो. 2600 
वर्ाांपूवी ततथे नािी बनायला 
सुरुवात झाली. याच काळात प्राचीन     
         ग्रीसमध्ये पदहले 
         ऑशलिंपपक भरले होते.  

नािी हे नव्या प्रकारचे धातुचे पैसे 
होत.े शलडडयातील नाण्यािंना स्टेटर 
म्हित. ही नािी सोने आणि चािंिी 
यािंच्या शमश्रिातून बनत आणि 
जवळजवळ सारख्याच आकाराची 
असत. प्रत्येक नाण्यावर शसिंहाच्या 
िीराचे गचत्र होत.े त्यावरून ती नािी 
आहेत, हे ओळखता येई. .     

  पढुील बाज ू

पढुील बाज ू मागील बाज ू
  

मागील बाज ू

एक  
स्टेटर 

अधाग  
स्टेटर 
 



पैसे म्हिून नािी वापरण्याची 
कवपना सवगत्र पसरू लागली.  

लवकरच, चीनने शििंपले वापरिे बिंि 
केले. त ेलोहाची नािी बनवू लागले. 
पि ती जड आणि मोठी असत. ती 
जवळ बाळगायला कठीि वाटे.  
       

लोहाची नािी 

1400 वर्ाांपूवी चीनमध्ये एक नवीन पद्धत 
सुरू झाली. लोक आपली नािी िकुानात 
ठेवू लागले. त्याबिवयात िकुानिार त्यािंना 
कागिी नोट िेऊ लागले. त्यावर िकुानात 
फकती नािी ठेवली,    हे शलदहलेले  
असे.  

कालािंतराने, चीनी सरकारी कोर्ागार 
कागिी नोटा छापू लागले. त्यािंनी 
प्रत्येक नोटेला एक फकिं मत ठरवून 
दिली. पुढे ही नोटच चीनचे अगधकृत 
चलन (पैसा) बनले. 



    स्पेनच ेपेसेटा 

आज प्रत्येक िेिाचे आपले 
स्वत:चे कागिी चलन आहे. 
त्यािंना वेगवेगळया नावािंनी 
ओळखतात.  

        इिंग्लिंडच ेपौंड   

िािंसच ेिँक 

  जमगनीच ेमाकग  

इटलीच ेशलरा 

   ऑस्रेशलयाच ेडॉलर 

  मेल्क्सकोच ेपेसो 

कॅनडाच ेडॉलर 

    जपानच ेयेन 

तैवानच ेडॉलर 



सिंयुक्त राज्य अमेररकेत कागिी नोटेला 
डॉलर म्हितात. वेगवेगळया फकिं मतीिंचे 
डॉलर एकाच आकाराचे व रिंगाचे असतात. 
जसे, $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100.  

पूवी अमेररकेत $500, $1000, $10000, 

$100000 या फकिं मतीच्या नोटाही होत्या.  

डॉलरच्या नोटा वॉशि िंग्टन डी.सी. 
येथील मुद्रि पवभागात छापतात. ततथे 
प्रथम स्टील प्लेटच्या नोटा बनवतात. 
मग त्यािंच्यावरून छपाईच्या वेगळया 
प्लेट बनवतात.    

छपाईच्या प्लेटवरून छापखान्यात 
नवे डॉलर छापतात.    



डॉलरसारखी हुबेहूब नोट बनविे 
कठीि असते. इतर कुिी अिी नोट 
बनवू नये, याची िक्षता सरकार घेते. 
नोटेसाठी खास कागि वापरतात. 
नोटेवर गुप्त रसायनािंनी िेकडो बारीक 
रेर्ा काढतात.  

स्टील प्लेट  
बनवताना 

नोटेचा खास 
कागि 

तपासिी 

डॉलरच्या नोटेस बारकाईने बघा.  

त्यावर लाल आणि तनळया रिंगाचे 
धागे दिसतात. आिखी इतर काही 
गुप्त खुिासुद्धा नोटवर असतात.  



डॉलरची नोट एका व्यक्तीकडून 
िसुऱ्याकड ेजात.े  

वर्गभरात, नोट अनेक लोकािंच्या 
हातातून जात.े काही काळानिंतर 
नोट         खराब होते, िाटते.  

बँका जुन्या नोटा पुन्हा वॉशििंग्टन 
डी.सी. येथे पाठवतात. कोर्ागार अिा 
नोटा जाळून टाकतात. िर दिविी त े
लाखो नोटा जाळून टाकतात.  

अमेररकी कोर्ागार 



वॉशििंग्टन डी.सी. येथे अमेररकी 
टाकसाळ आहे. ततथे पेन्नी, 
तनकेल, डाइम आणि क्वाटगर ही 
नािी बनतात.  

पूवी ततथे अधाग डॉलर आणि चािंिीचा 
डॉलरही बनत. नािी नोटािंपेक्षा जास्त       
दटकतात.  

नािी धातुिंचे शमश्रि असत.े पेन्नी 
तािंबे आणि जस्त यािंपासून बनते.   

तािंब्याची वडी 

तनकेल, डाइम, क्वाटगर ही 
नािी तािंबे आणि तनकेल   
        यािंपासून बनतात.   

तनकेल धातुच ेतुकड े



एक गचत्रकार आधी  
नाण्याची रुपरेखा  
बनवतो. ही रुपरेखा  
स्टीलवर कोरून ठसा  
बनवतात. त्यानिंतर धातुिंचे शमश्रि बनवतात. 
या शमश्रिाच्या सळया बनवतात. यिंत्राने या 
सळयािंवर िाब िेऊन पट्टया बनवतात.  
पट्टय्ा नाण्यािंएवढ्याच जाड असतात.   

िसुरे एक यिंत्र पट्टयािंमधून नाण्याच्या 
आकाराचे गोल तुकड ेपाडतात.  

त्यािंच्यावर स्टीलवर कोरुन ठेवलेला ठसा 
(यिंत्राने िाब िेऊन) उमटवतात आणि नािी                        
बनतात. 

   नािी बनवण्याचा छापखाना 



एक चमकिार तनकेलचे नािे शभिंगातून 
पाहा. अध्यक्ष जेिरसनच्या कॉलरखाली 
पाहा. FS ही अक्षरे दिसली? ती 
िेशलक्स शॅ्लग हे नाव ििगवतात. 
नाण्यासाठी जेिरसनचे गचत्र काढिाऱ्या 
कलाकाराचे नाव आहे त.े  

डाइम नाण्यावरील अध्यक्ष रुझवेवटची 
कॉलर पाहा. JS ही अक्षरे दिसली? ती 
जॉन शसन्नॉक ही अक्षरे ििगवतात. 
त्याने रुझवेवटचे हे गचत्र काढले.   



लोक वेगवेगळया मागाांनी पैसा 
कमावतात.  

काही मजूरी करून कमावतात.  

काही वस्तू पवकतात.  

काहीिंना भेटवस्तू म्हिून पैसा शमळतो.  

तुम्हालाही पैसा कमवायचा आहे?  

मग मैिानावरील गवत कापा, 
रस्त्यावर साचलेला बिग  गोळा करा, 
मुलिं सािंभाळा, कुत्रयािंना फिरवा, 
बागेतील ति उपटा, मालाची ने-आि 
करा, जुनी          खेळिी फकिं वा 
पुस्तके  
पवका.  

 

पैसा कमावण्याच्या 
इतर मागाांचाही पवचार 
तुम्ही करू िकता.  



कमावलेवया पैिातून तुम्ही मौजमजा 
करू िकता. तुम्हाला हवे त ेखरेिी 
करू िकता. अथागत, मोठयािंच्या 
सववयाने.  

तुम्ही िेिगी िेऊन वदृ्ध, तनराधार लोकािंना 
तसेच आजारी, गरीब मुलािंना मित करू 
िकता.  

तुम्ही चचग, हॉस्पीटल, वाद्यवृिंि, 
म्युझीयम आणि इतर सिंस्थािंना 
पैसा िेऊ िकता.  



तुम्ही पैिाची बचतही करू िकता. 
साठवलेवया पैिातून तुम्ही नवीन 
सीडी/ल्व्हडडओ प्लेअर, सायकल/स्केटर, 
पुस्तक/कॉम्प्युटर गेम, जॅकेट/बूट खरेिी 
करू िकता.  

सुरुवातील घरीच पैसे साठवा. त ेठेवण्यासाठी 
चािंगली सुरक्षक्षत जागा तनवडा.  

काही दिवसािंनिंतर, तुम्ही साठवलेला 
पैसा बँकेत जमा करा.  



चीनमधील िकुानिार प्राचीन काळी जी 
पद्धत राबवायचे, तीच पद्धत आज बँका 
राबवतात. त ेतुमचा पैसा ठेवून घेतात. 
तुम्हाला हवा असेल तवे्हा त ेतुमचा पैसा 
तुम्हाला परत करतात.   

बँका तुम्ही ठेवलेला हा पैसा वापरतात. 
त्यासाठी बँका तुम्हाला अततररक्त पैसा 
िेतात. या अततररक्त पैिाला आपि 
व्याज म्हितो. समजा, तुम्ही $100 
बँकेत ठेवले. वर्गभरानिंतर, तुम्ही त े
काढले तर बँक तुम्हाला $100 अगधक 
व्याज िेतात.  



बँक वर्गभर तुमचा पैसा वापरते. ती हा 
पैसा इतर लोकािंना उधार (कजग) िेत.े 
लोक बँकेकडून उधारीवर पैसा घेतात. या 
पैिाने त ेघर फकिं वा गाडी घेतात, 

कॉलेजची िी भरतात, प्रवास करतात. 

नवा दटव्ही फकिं वा सिंगिक घेतात,    

न परवडिाऱ्या वस्तू खरेिी 
करतात.  

उधारीवर घेतलेला पैसा बँकेला परत 
करावा लागतो. त्यासोबत थोडा 
अततररक्त पैसा बँकेला द्यावा लागतो. 
या अततररक्त पैिालाही व्याज 
म्हितात. समजा, तुम्ही $100 उधार 
घेतले. वर्गभरानिंतर, तुम्ही त ेपरत 
केले. बँक तुमच्याकड े$100 अगधक 
व्याज मागेल.  



समजा, तुमचे $100 बँकेत आहेत. तुम्ही 
एक नवी सायकल खरेिी करिार आहात. 
सायकलची फकिं मत $75 आहे.  

तुम्ही सायकलची फकिं मत वेगवेगळया 
तऱ्हेने भरू िकता. तुम्ही बँकेतून 
$75च्या नोटा काढू िकता.  

आणि या नोटा िकुानिाराला िेऊ 
िकता. याला कॅि पेमेंट म्हितात.   



फकिं वा तुम्ही कुिा वयस्कराकडून चेक 
शलहून घेऊ िकता. िकुानिाराला $75 िया, 
असे चेक बँकेला सािंगतो. तुम्ही चेक 
िकुानिाराला िेता. िकुानिार तो बँकेत 
घेऊन जातो. बँक त्याला $75 िेते.  

वयस्कर लोक के्रडडट काडग वापरतात. या 
काडागने पैसे उधारीवर घेता येतात. 
िकुानिाराला हे काडग िाखवले की तो 
बबलाची पावती के्रडडट काडग किं पनीला 
पाठवतो. किं पनी िकुानिाराला $75 
पाठवत.े मग किं पनी वयस्कर मािसाला 
$75 चे बबल पाठवत.े तो मािूस 
किं पनीला $75 िेतो. कॅि, चेक फकिं वा 
के्रडडट काडग. कोित्याही मागागने तुम्ही 
सायकल खरेिी करू िकता. कोित्याही 
मागागने िकुानिाराला $75 शमळतात.  



  पैसा खचग करा. 

पैसा कमवा.  

पैिाची बचत करा.  

पैसा िान करा.  
पैसा गोल-गोल फिरतो.  

समाप्त 


